
 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 
SECRETARIA DE FAZENDA 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016 

  O MUNICÍPIO DE TORRES, através de sua DIRETORIA DE COMPRAS E 
LICITAÇÕES, SECRETARIA DE FAZENDA, torna público, para conhecimento de todos os 
interessados, que realizará CONCORRÊNCIA PÚBLICA, para firmar contrato de CONCESSÃO DE 
DIREITO DE EXLORAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO 28º FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

BALONISMO, o qual ocorrerá entre os dias 20 a 24 de abril de 2016, conforme descrito neste 
edital e seus anexos, em observância ao princípio da isonomia e da estrita vinculação ao 
instrumento convocatório. 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 2782/2016 
UNIDADE INTERESSADA: Secretaria Municipal de Turismo 
TIPO: MAIOR OFERTA 
 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA:  

ATÉ ÀS 15 HORAS DO DIA 04 DE ABRIL DE 2016  

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 04/04/2016 ÀS 15 HORAS NO PAÇO MUNICIPAL 

 
Obs. A formalização de consultas e/ou encaminhamentos deverão ser realizados na sede da 
Prefeitura de Torres, sito a rua Júlio de Castilhos, nº 707, Centro, Torres/RS. Fone: 51-3626.9150, 
ramal 217. 
 
1.0 – DO OBJETO, PRAZO E LOCAL 
1.1 – O presente tem por objetivo a contratação para CONCESSÃO DE DIREITO DE EXLORAÇÃO 

NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO 28º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO, (montagem, 
gestão e comercialização da Feira Comercial e da Praça de Alimentação) , com previsão 
de ocorrer durante os dias 20/04 a 24/04 do corrente ano, em conformidade com as 
especificidades prescritas nos Anexos adiante identificados, partes integrantes deste Edital. 
1.2 - Considerando a complexidade de execução do contrato, a empresa interessada na 
participação do processo de concorrência pública para produzir e explorar a feira comercial e a 
praça de alimentação deverá aportar um valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
1.3 - A concessão de uso do espaço público será pelo período compreendido entre os dias 20/04 
a 24/04 do corrente ano, durante a Realização do 28º FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
BALONISMO.  
1.4 - Os interessados deverão apresentar os documentos de habilitação e propostas até 15 
(quinze) horas do dia 04 de abril de 2016, na Diretoria de Compras e Licitações, localizada na 
sede da Prefeitura de Torres, sito a Rua Júlio de Castilhos, 707, Centro, Torres/RS, CEP 95.560-
000. Aberta a sessão estará encerrada a fase de entrega de documentos. 
1.5 – A reunião para abertura dos envelopes contendo “documentação” e “propostas” será 
realizada na data de 04 de abril de 2016, às 15 horas, na sala de abertura de Licitações, 
localizada na sede principal da Prefeitura de Torres, sito a Rua Júlio de Castilhos, 707, 
Centro, Torres/RS, CEP 95.560-000. 
1.6 – Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a 
data e hora aprazadas para esta concorrência, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas 
e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data do vencimento. 
1.7 – Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos: 

- Anexo I: Termo de Referência; 



 

 

- Anexo II: Modelo de Proposta; 
- Anexo III: Minuta do Contrato; 
- Anexo IV: Modelo de declaração de fatos impeditivos.  
- Anexo V: Modelo de declaração ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição Federal, e de acordo com o Decreto n° 4.358, de 05 de setembro de 2.002; 
- Anexo VI: Modelo declaração de visita; 
- Anexo VII: Declaração de Dispensa de Visita Técnica. 
- Anexo VIII: Mapa da área 
 

2.0 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1 – Somente será admitida a participação nesta concorrência pública, de pessoas jurídicas, que 
comprovem com documentos de registros, que exploram o ramo de atividade compatível com o 
objeto e atenderem as exigências do edital e seus anexos. 
2.2 – Deverão ser apresentados os documentos de habilitação e propostas em envelopes 
distintos, assim identificados: ENVELOPE Nº 1 – ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO; e, ENVELOPE Nº 2 – ENVELOPE DA PROPOSTA. 
2.3 – Não será admitida a participação de empresas que estejam sob falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas de licitar e/ou declaradas inidôneas 
por Órgão Público de qualquer esfera; aquelas reunidas em forma de consórcio, em recuperação 
judicial/concordata. 
2.4 - Não poderão participar: o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os Servidores 
Municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles, por matrimônio ou parentesco, afim 
ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, subsistindo a proibição até seis (06) meses 
após findas as respectivas funções. 
2.5 - Poderão participar as empresas que atenderem a todas as exigências constantes deste 
Edital e seus Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de sua Habilitação, não sendo devida nenhuma indenização às empresas pela 
realização de tais atos. 
2.6 - Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão 
referir-se ao mesmo CNPJ. 
 
3.0 – DOS VALORES E DO PAGAMENTO  
3.1 – Considerando a complexidade de execução do contrato, a empresa interessada na 
participação do processo de concorrência pública para produzir e explorar a feira comercial e a 
praça de alimentação deverá aportar um valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
3.2 - Para o uso do espaço público deverá o CONCESSIONÁRIO, obrigatoriamente, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias após a emissão do Termo de Permissão de Uso, depositar o valor da 
Proposta, por ele apresentada, na conta bancária: Agência 0955, Conta 04.007715.0-6, 
Banco 041. 
3.3. - Em caso de inadimplemento, o CONCESSIONÁRIO estará sujeito a aplicação das seguintes 
penalidades: 
I - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 30 (trinta) dias, após o qual 
será considerado inexecução contratual; 
II - Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo" prazo 
de 01 (um) ano; 
III - Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de 02 (dois) anos; 
3.4 –  A contratada, deverá ofertar espaços para venda com valor que evite a cobrança abusiva, 
seguindo o teto máximo por stand o referenciado na tabela baixo. 

 

LOCAL VALOR MÁXIMO 



 

 

Espaço 3X3m Feira Comercial R$ 3.000,00 

Espaço 5X5m Praça Alimentação R$ 4.500,00 

 

Parágrafo único. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato 
4.0 – DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
4.1 – A documentação será recebida pela Comissão Permanente de Licitação até o dia, hora e 
local mencionados no preâmbulo desta, em envelopes distintos, fechados e rubricados nos 
fechos, contendo na sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres: 
 
AO MUNICÍPIO DE TORRES – RS 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016  
CONCESSÃO DE DIREITO DE EXLORAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO 28º FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE BALONISMO 

ENVELOPE Nº 1 – ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
Nome da empresa: 
CNPJ: 
 
AO MUNICÍPIO DE TORRES – RS 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016  
CONCESSÃO DE DIREITO DE EXLORAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO 28º FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE BALONISMO 

ENVELOPE Nº 2 – ENVELOPE DA PROPOSTA 
Nome da empresa: 
CNPJ: 
 
5.0 – ENVELOPE Nº 01 – REGRAS PARA OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1 – O envelope deverá conter, obrigatoriamente, os Documentos abaixo em seu Original ou 
através de Cópia Autenticada em cartório ou por servidor público. 
5.2 – Os interessados deverão apresentar a seguinte documentação: 
 
5.2.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
a) registro comercial, para empresa individual;  
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as alterações ou alteração 
consolidada, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;  
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
d) Declaração de Inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, atestando não existir 
circunstâncias que o impeçam de participar do processo, devidamente assinada por sócio, 
dirigente, proprietário. 
 
5.2.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, com prazo de validade em vigor;  
b.1) a regularidade para com as Fazenda públicas deverão ser comprovadas pela apresentação 
de certidão conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos 
federais e à dívida ativa, ficando sua aceitação condicionada à verificação da veracidade via 
Internet;  
c) prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, mediante a 
apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito ou da CPD-EN - Certidão Positiva de Débito 
com Efeitos de Negativa, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou, certidão 



 

 

unificada Federal; 
d) prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da 
apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS (CRF), emitido pela Caixa 
Econômica Federal, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de 
entrega dos envelopes; 
e) prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de 
negativa, emitida pela Justiça do Trabalho. 
 
5.2.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
a) A proponente deverá apresentar certidão e o número do registro no CREA/CAU do responsável 
técnico pelas estruturas e do responsável pelas instalações elétricas, os quais deverão pertencer 
ao quadro permanente da empresa comprovado através de Carteira Profissional, Ficha de 
Registro de Empregado ou ainda mediante contrato de trabalho, sendo possível a contratação de 
profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 
execução dos serviços. 
b) Atestado de Capacidade técnica da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando a mesma ter executado serviços compatíveis ao objeto, considerando 
todos os aspectos característicos e peculiares do serviço a ser prestado, similar, igual ou de maior 
complexidade. 
 
5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei (devidamente registrado na Junta comercial), que comprovem a 
boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 meses 
da data de apresentação da proposta. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a 
capacidade financeira da licitante:  

1) Índice de Liquidez Corrente (ILC) – deverá ser igual ou superior a 1,0, conforme fórmula abaixo: 

 

ILC =  Ativo Circulante 

         Passivo Circulante 

 

2) Índice de Liquidez Geral (ILG) – deverá ser igual ou superior a 1,0, conforme fórmula abaixo: 

 

ILG = Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo 

         Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 

 

3) Índice de Solvência Geral (ISG) – deverá ser igual o superior a 1,0, conforme fórmula abaixo: 

 

ISG =                                Ativo Total                                       . 

          Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 
 
 
4) Índice de liquidez imediata ILI - deverá ser igual o superior a 1,0, conforme fórmula abaixo: 

ILI = _____Disponível____ . 

      Passivo Circulante  

 



 

 

As empresas que não tenham concluído seu primeiro exercício social poderão apresentar o 
balanço de abertura (devidamente registrado na Junta Comercial) acompanhado por balancete 
certificado por contador da licitante devidamente inscrito no órgão de classe correspondente. 
Desconsidera-se a aplicação das fórmulas aplicadas na letra “b” do Item III. 

Para fins de comprovação dos indicadores apresentados, conforme subitem acima, e cálculo dos 
mesmos, deverá ser acompanhado do Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 
exercício social deverão estar registrados na Junta Comercial, contendo inclusive os Termos de 
Abertura e Encerramento, assinados por Contador habilitado e com registro no CRC, indicando 
expressamente o número do livro e as folhas em que se encontra regularmente transcrito; 

 

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;  

2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente; ou 

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei 
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: 

- por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

4) sociedade criada no exercício em curso: 

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante; 

5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou 
por outro profissional equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

b) Certidão Negativa de Protestos de Títulos, expedido pelo distribuidor do Foro da sede da 
pessoa jurídica, com validade inferior a três meses; 

c) Certidão negativa em matéria falimentar e de recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da Pessoa Jurídica. 
 
5.2.5 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:  
a) declaração que aceita as condições especificadas nesse edital e as demais condições, 
conforme modelos anexos. 
b) declaração do licitante, em cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
devendo constar que declara estar regular perante o Ministério do Trabalho e que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos”. 
d) declaração de que, em se sagrando vencedora, se obriga a cumprir as normas da Secretaria 
Municipal de Turismo de Torres. 
 
5.2.6 – VISITA TÉCNICA 
a) Será facultativa a visita técnica. 
b) A empresa deverá apresentar Declaração de Visita, comprovando que a mesma efetuou a visita 
técnica, com o acompanhamento de representante do Município designado pela Secretaria 
Municipal de Turismo, no local onde deverão ser prestados os serviços. 



 

 

b.1. Na declaração de vistoria a empresa deverá declarar que tomou conhecimento de todas as 
condições e informações dos locais para o cumprimento das obrigações decorrentes desta 
concorrência pública, junto ao órgão responsável pelo evento. 
c) A visita deverá ser agendada com servidor do Município de Torres, através do telefone 51-
3626.9150, ramal 702, Secretária de Turismo de Torres. 
d) Caso a empresa não realize a visita técnica, deverá assinar termo de responsabilidade (anexo) 
de que dispensa a visita, pois, detém conhecimento das condições de execução dos serviços, do 
local, possuindo as informações necessárias para o pleno cumprimento do objeto. 
5.3 – Os documentos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. 
Também poderá ser autenticado por servidor do setor de compras e licitações, desde que 
devidamente acompanhados dos documentos originais. Os documentos, preferencialmente 
deverão ser relacionados, separados e colacionados na ordem estabelecida neste Edital. 
5.4 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos ora exigidos. 
5.5 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este 
prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de 
validade de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição. 
5.6 - A documentação a ser apresentada será a da empresa que executará o futuro contrato: se o 
licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e, se for a filial, todos 
os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.7 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão 
acarretará a inabilitação do interessado. 
5.8. - À Comissão que acompanhará o processo licitatório, incumbida da avaliação da habilitação 
e proposta, fica conferido o direito de diligenciar, efetuando consultas na Internet, junto aos sites 
dos órgãos expedidores, a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio 
eletrônico; ou a órgãos técnicos, quando necessário. 
 
6.0 – ENVELOPE Nº 02 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1.  O envelope de “Proposta”, rubricada em todas as páginas e assinada na última, pelo 
representante da empresa, com valor mínimo equivalente ao estipulado neste edital, sendo R$ 
5.000,00 (cinco mil reais). Somente serão aceitas as propostas com valor igual ou superior a R$ 
5.000,00 (cinco mil reais). 
6.2. Os valores das propostas deverão ser expressos em moeda corrente nacional, apresentados 
em função do objeto licitado, não se admitindo proposta que apresente valores unitários 
simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivo ou manifestamente inexequível. 
6.3. O preço proposto é de exclusiva e total responsabilidade do participante. Em nenhuma 
hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação ao preço, 
prazo ou qualquer condição que importe na modificação dos seus termos originais. 
6.4. O preço total deverá ser proposto em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já 
considerados nos mesmos todas as despesas (tributos, mão-de-obra, transporte e outros 
incidentes direta ou indiretamente no fornecimento do objeto deste edital). 
6.5. Os preços deverão ser expressos em algarismos e por extenso. Ocorrendo divergência entre 
os valores, prevalecerão os descritos por extenso; havendo discordância entre os valores unitário 
e total, prevalecerá o preço unitário. 
6.6. A proposta deverá ser ajustada às especificações exigidas neste edital. 
6.7. A razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e fax e e-mail, se houver. 
6.8. A identificação do estabelecimento bancário utilizado pelo proponente (Banco, código do 
Banco, Agência, código da Agência e n° da conta corrente). 
6.9. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da data de 
abertura das propostas. 
 
7.0 - DO JULGAMENTO 
7.1. No primeiro momento da sessão serão abertos os envelopes de habilitação. 



 

 

7.1.1. As condições de habilitação serão avaliadas pela Comissão de Licitação, instituída pela 
Portaria Nº 166/2015. 
 
8.0 – DA CLASSIFICAÇÃO 
8.1  –   A empresa habilitada será classificada conforme a tabela de critérios, devendo apresentar 
toda a documentação exigida neste edital. 
8.2 – Será considerada vencedora a empresa habilitada que apresentar a proposta de MAIOR 
valor, (MAIOR OFERTA). 
8.3 – Caso ocorra empate, realizar-se-á sorteio, público que definirá a vencedora. 
8.4 – O sorteio deverá ser realizado na presença de todos os interessados presentes à sessão, 
sendo que, no momento do sorteio serão todos cientificados do nome da empresa vencedora que 
passará a constar em Ata, sendo todos os presentes convidados a assinar a mesma. 
 
9.0 – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO MÍNIMO A SER FORNECIDO PELA EMPRESA 
PERMISSIONÁRIA: 
 
9.1 – Conforme ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
10.0 – DOS RECURSOS: 
10.1 – A empresa participante que tiver interesse de recorrer das decisões, deverá manifestar o 
interesse na ata da sessão, sendo concedido a esta, o prazo de 05 dias úteis, a contar da 
lavratura da ata, devendo protocolá-la no setor de Atendimento ao Cidadão do Município de 
Torres, sito a rua Joaquim Porto, 801, Centro, de forma expressa e motivada. 
10.2 – Para todos os recursos será observada a norma expressa do artigo 109, da Lei 8.666/93. 
10.3 – Este edital poderá ser impugnado, por ilegalidade, devendo o pedido ser protocolado na 
Central de Atendimento ao Cidadão do Município de Torres até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para a abertura dos envelopes, devendo a Administração julgar e responder em até 03 dias 
úteis, observados todos os termos do artigo 41, da Lei 8.666/93. 
 
11.0 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
11.1 – Esgotados todos os prazos recursais dar-se-á homologação e a adjudicação do objeto. A 
EMPRESA vencedora será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, 
sob pena de decair do direito da contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da 
Lei de Licitações. 
11.2  - Decorrido o prazo e não assinado, se este não for prorrogado nos termos da Lei, a 
Administração poderá convocar o segundo colocado, nos termos do artigo 64, §2º, da Lei 
8.666/93. 
 
12.0 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
12.1 – A empresa contratada terá para o término de execução da montagem das estruturas, até 
48h antes do início do evento, que se realizará do dia 20 de abril a 24 de abril de 2016, sendo que 
na data da abertura do evento os comerciantes deverão estar instalados. 
 

13.0 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
13.1 – O contrato terá vigência por 45 (quarenta e cinco) dias, iniciando-se a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado a critério da PREFEITURA, por igual período, por interesse da 
Administração, desde que apresentado razões de forma motivada e justificada. 
 
14.0 – REGIME DE EXECUÇÃO: 
14.1 – O regime de execução dos serviços será na modalidade de EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL. 
 
15.0 – DA RESCISÃO: 
15.1 – A rescisão contratual poderá ocorrer, nos termo do artigo 79 e 80 da Lei Nº 8.666/93, 
cumulada as demais penalidades previstas contratualmente. 



 

 

 
16.0 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 – O permissionário contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  
16.2 – O contratado é responsável pelos danos eventualmente causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
16.3 – O contratado deverá obedecer rigorosamente o prazo indicado para apresentação da 
habilitação. 
16.4 – O concorrente a permissionário é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 
de quem o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, implicará a rescisão contratual, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 
16.5 – A participação do concorrente nesta concorrência pública implica em aceitação de todos os 
termos deste edital. 
16.6 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização da abertura de propostas na data aprazada, a sessão será transferida mediante aviso 
aos participantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no site da Prefeitura de Torres. 
16.6 – Os casos não previstos nesse edital serão decididos pela Comissão de Licitações. 
16.7. - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o da Comarca de Torres/RS. 
 
Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 13:00 às 19:00 horas na 
Diretoria de Compras e Licitações, sito a Rua Júlio de Castilhos, nº 707, Torres – RS, ou pelo fone 
(051) 3626.9150.  

Torres (RS), 29 de fevereiro de 2016.  

 

 

Sandro Vianei de Andrade Silva 
Secretário Municipal da Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

FEIRA COMERCIAL E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

28º FESTIVAL DE BALONISMO 

1. OBJETIVO: 

Contratação de montagem, gestão e comercialização da feira comercial e praça de alimentação no 28° 
Festival Internacional de Balonismo, que ocorrerá de 20 a 24 de abril de 2016, visando a qualificação das 
áreas comerciais, para melhor acolher os visitantes do maior evento esportivo de nossa cidade.  

 

2. JUSTIFICATIVA  

As festividades referentes ao Festival Internacional de Balonismo tornaram-se um marco no município de 
Torres, sob o ponto de vista esportivo, do lazer e do turismo, da cultura, comércio e gastronomia, onde as 
famílias se reúnem para acompanhar as atividades proporcionadas e os espetáculos esportivos e artísticos, 
marcas maiores deste evento.  

 

2. PERÍODO DO EVENTO: 

As Festividades do 28° Festival Internacional de Balonismo, se iniciam em 20 de abril, se estendendo até 
dia 24 de abril de 2016, com uma programação repleta de atrações diversificadas. 

 

3. OBJETO ESPECIFICO: 

Contratação de empresa especializada na montagem, gestão e comercialização de feiras comerciais e 
praças de alimentação, conforme especificações descritas neste termo obedecendo os projetos e 
descritivos dispostos pela contratante. Deverão fazer parte do contrato o fornecimento, montagem e 
desmontagem de estruturas (pavilhões, pisos e stands), ligações de redes elétricas compatíveis com a 
carga elétrica que será utilizada, fornecimento de lâmpadas de iluminação que atendam as áreas descritas, 
fornecimento de seguranças/orientadores, serviço de limpeza, redes de distribuição de aguá e equipe 
técnica de apoio no 28° Festival Internacional de Balonismo de Torres. 

As estruturas apresentadas deverão atender às necessidades do público visitante, obedecendo a todos os 
quesitos de segurança, às normas ABNT, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros (PPCI) Plano de Prevenção e 
Combate a Incêndio. 

 

4. PRAZO 

4.1 – A empresa contratada terá para o término de execução da montagem das estruturas, até 48h antes do 
início do evento, que se realizará do dia 20 de abril a 24 de abril de 2016, sendo que na data da abertura do 
evento os comerciantes deverão estar instalados. 

 

5. LOCAL DA MONTAGEM 

5.1 – A contratada, contará com uma área no parque Odilo Webber Rodrigues destinada a montagem das 
estruturas de 2.600m², compreendendo uma área de 40X20m para feira comercial e 40X45m para praça de 
alimentação conforme mapa anexo. 

 

6. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: 

6.1 - Contratar empresa especializada em montagem, gestão e comercialização de feiras comerciais e 
praças de alimentação; 



 

 

6.2 - Fornecimento pela contratada de estruturas provisórias que atendam todos os requisitos para o bom 
funcionamento da feira comercial e praça de alimentação, conforme descrição do item 5; 

6.3 - Comercialização pela contratada de 38 (trinta e oito) stands na feira de comércio e 14 (quatorze) 
stands na praça de alimentação; 

6.4 – Destaca-se a contratada, especial atenção à: Acessibilidade (rampas, acessos, espaços, banheiros e 
apoio ao portador de necessidade especial); Segurança (obedecer às regras dos órgãos competentes, 
atendendo a todas as especificações de segurança); Funcionalidade (atender à demanda de acesso, 
retirada); Conforto (obedecer aos quesitos necessários ao bem-estar do público em geral) Segurança da 
Estrutura (contratar empresas atestadas, com capacidade para desempenho das funções) Sinalização de 
Segurança, Serviço e Acessos (oferecer informação visual das áreas do evento) Configuração dos Espaços 
(realizar uma montagem funcional, onde os espaços se integrem com fácil acesso) Iluminação Geral 
(elaborar um plano eficaz de iluminação). 

 

7. DOS ESPAÇOS COMERCIALIZADOS 

7.1 - A contratante não se compromete com demanda de vendas e quantidade de público nas feira 
comercial e praça de alimentação; 

7.2 - Aos expositores não será permitido a instalação de qualquer estrutura auxiliar que ultrapasse o limite 
do espaço disposto no projeto; 

7.3 - Não haverá exclusividade nos tipos de produtos ou serviços vendidos na feira comercial e praça de 
alimentação; 

7.4 - Todo expositor deverá estar com seu comércio legalizado, ficando por sua conta a emissão de notas e 
outras obrigações fiscais; 

7.5 – É proibida a comercialização de produtos ilegais e em desacordo com a exigências da vigilância 
sanitária; 

7.6 – Os espaços da praça de alimentação deverão comercializar EXCLUSIVAMENTE as bebidas da 
distribuidora oficial do evento, que fornecerá os freezers de exposição das bebidas e os conjuntos de mesas 
e cadeiras necessários ao funcionamento da praça. Todas as bebidas serão comercializadas no valor 
tabelado fornecido pela organizadora geral do evento; 

7.7 - O comerciante da feira de comércio ou da praça de alimentação que não seguir os padrões de 
instalações exigidos pelos bombeiros disposto no Plano de Prevenção e Combate a Incêndio – PPCI, 
poderá ter seu espaço fechado na vistoria dos bombeiros. 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS  

Contratação de empresa especializada em montagem, gestão, comercialização e serviços afins, 
classificado por itens conforme demonstrado:  

 

FEIRA COMERCIAL 

8.1 - Montagem e desmontagem de um pavilhão de 800m² (40X20) com fechamentos laterais e 4 acessos 
de entrada e saída conforme projeto anexo, com sistema de iluminação (OBS: A estrutura não poderá será 
ser montada com a união de tendas quatro águas ou chapéu de bruxa); 

8.2 - Colocação de piso acarpetado na cor cinza escuro ou vermelho em toda área do pavilhão de 800m²; 

8.3 - Montagem e desmontagem de 38 (trinta e oito) standes simples com estrutura octnorm medindo 3X3m 
conforme disposição do projeto anexo; 

8.4 - Rede elétrica de distribuição de energia entre os stands com cabos PP e tomadas de alimentação de 
energia no padrão ABNT; 

8.5 - Fornecimento de iluminação individual por stand; 

8.6 - Colocação de testeiras para identificação do expositor; 

8.7 - Produção de material gráfico padronizado para identificação dos expositores nas testeiras dos stands; 

8.8 - Colocação de 100m² de piso deck em madeira na entrada frontal da feira e 21m² de piso deck em 
madeira em cada entrada lateral da feira conforme projeto anexo;  



 

 

8.9 - Fornecimento de 40 metros lineares de grade para o fechamento dos acessos da feira após o término 
do horário de funcionamento; 

8.10 - Fornecimento de serviço de seguranças/orientadores, sendo no mínimo (02) dois no horário de 
funcionamento da feira e (01)um no horário que a feira estiver fechada; 

8.11 - Fornecimento de lixeiras dispostas em locais visíveis e de fácil acesso aos visitantes; 

8.12 - Fornecimento de Serviço de Limpeza e recolhimento do lixo produzido no interior da feira comercial; 

 

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

8.13 - Montagem e desmontagem de um pavilhão de estrutura Q30 de 1.800m² (45X40), com sistema de 
iluminação; 

8.14 - Montagem e desmontagem de 14 (quatorze) stands especiais com estrutura octnorm medindo 5X5m, 
com divisória, pia e balcão conforme disposição no projeto anexo, com tomadas de alimentação de energia 
compatíveis com fritadeiras e fornos elétricos, iluminação individual e testeira para colocação de 
identificação visual do expositor; 

8.15 - Montagem de uma rede elétrica com cabeamento especial que atenda o alto consumo de energia das 
fritadeiras e fornos elétricos; 

8.16 - Montagem de uma rede de distribuição de água para os standes; 

8.17 - Montagem de uma rede de esgotamento das pias dos stands até os tanques sépticos de descarte; 

8.18 - Montagem de 02 (dois) standes fechados com porta medindo 5x5m para depósito de bebidas 
conforme projeto anexo; 

8.19 – Produção de material gráfico padronizado para identificação dos expositores nas testeiras dos 
stands; 

8.20 - Fornecimento de um painel para fixação de preços de produtos e informações ao público; 

8.21 - Fornecimento de 500m² de piso deck em madeira;  

8.22 - Fornecimento de 10 metros lineares de grade para fechamentos de serviços; 

8.21 - Fornecimento de serviço de seguranças/orientadores, sendo no mínimo (02)dois no horário de 
funcionamento da praça e (01)um no horário que a praça estiver fechada; 

8.22 - Fornecimento de lixeiras grandes dispostas em locais visíveis e de fácil acesso aos visitantes; 

8.23 - Fornecimento de Serviço de Limpeza e recolhimento do lixo produzido no interior nas áreas da praça 
de alimentação; 

 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1 - A qualificação técnica deverá ser comprovada mediante: 

9.1.1 - Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência. 

 

10. DO PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PPCI 

10.1 - A empresa contratada, deverá fornecer a contratante: 

a) Os laudos, acompanhados de ART, de todos materiais empregados nas montagens das estruturas; 

b) Comprovante de pagamento de todos ART; 

c) Projeto e laudos elétricos acompanhados de ART; 

d) Placas de sinalização de saídas, extintores e luzes de emergência; 

e) Extintores exigidos no PPCI, com o memorial descritivo dos extintores de incêndio e nota de compra e de 
recarga; 

f) Equipamentos de iluminação de emergência; 



 

 

g) Certificados de treinamento (TPCI) de acordo com a RT 014 para apresentação da inspeção dos 
bombeiros. 

 

11. DO VALOR MÍNIMO OFERTADO PELA INTERESSADA PARA HABILITAR-SE AO PLEITO DA 
CONCORRÊNCIA 

11.1 – Considerando a complexidade de execução do contrato, a empresa interessada na participação do 
processo de concorrência pública para produzir e explorar a feira comercial e a praça de alimentação 
deverá aportar um valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

 

12. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

12.1. No mínimo um atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa, emitidos por entidade pública 
ou empresa privada, que comprove a realização de feiras e eventos de médio e grande porte. 

12.2. apresentação de atestados de Capacidade Técnica, em nome da empresa, emitidos por entidade 
pública ou empresa privada, que comprove a realização de pelo mínimo 03 eventos de porte similar nos 
últimos 12 (doze) meses; 

12.3. Apresentação de planilha de composição de custos adequada às atividades propostas na execução 
do projeto separadas por item.  

 

13. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

13.1. O critério para definição do vencedor do certame licitatória da concorrência será a empresa que ofertar 
o maior preço e estiver de acordo com todas exigências do edital. 

 

14. DA DATA TÉRMINO PARA ABERTURA DA FEIRA E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

14.1 – A contratada, deverá estabelecer que todos os espaços da feira de comércio e praça de alimentação, 
deverão estar em funcionamento as 14h do dia 20 de abril de 2016. 

 

15. DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA FEIRA COMERCIAL E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

15.1 – A contratada, deverá firmar junto aos expositores da feira comercial e praça de alimentação os 
seguintes horários de funcionamento: 

 ABERTURA ENCERRAMENTO 

Feira Comercial 09h 23h 

Praça de Alimentação 09h 03h 

 

16. DO VALOR DOS ESPAÇOS 

16.1 – A contratada, deverá ofertar espaços para venda com valor que evite a cobrança abusiva, seguindo o 
teto máximo por stand o referenciado na tabela baixo. 

 

LOCAL VALOR MÁXIMO 

Espaço 3X3m Feira Comercial R$ 3.000,00 

Espaço 5X5m Praça Alimentação R$ 4.500,00 

 

17. DAS APRESENTAÇÕES NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

 



 

 

17.1 – A contratada, deverá disponibilizar ao contratante um espaço conforme projeto anexo, para 
montagem de um palco, som e luz, para apresentações musicais visando a promoção cultural e o 
entretenimento aos visitantes, como também, divulgação do evento, cerimoniais de premiação e demais 
protocolos. 

 

18 - DA FISCALIZAÇÃO 

18.1 - A Fiscalização da realização dos serviços ficará a cargo do fiscal de contratos da Secretaria Municipal 
de Turismo, que poderá rejeitar todo ou parte do objeto, solicitar adequações e substituições de partes, o 
que deverá ser atendido no prazo máximo de 24 horas antecedentes ao início do evento, com expensas a 
cargo da CONTRATADA. 

A atuação fiscalizadora do CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade 
quanto a perfeita execução do objeto contratado. 

 

19. CONDIÇÕES DE ACEITE 

19.1 - A aceitação do serviço se dará mediante a avaliação da Administração do Município de Torres, que 
constatarão se o serviço prestado e os demais itens previstos neste Termo de Referência foram atendidos.  

19.2 - O aceite/aprovação dos itens pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil do fornecedor 
por vícios de quantidade ou qualidade do serviço ou disparidades com as especificações estabelecidas e 
verificadas posteriormente. 

 

Torres, 24 de fevereiro de 2016. 

 

 

Vivian Rocha 

Secretária Municipal de Turismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ANEXO II 

 

 MODELO DE PROPOSTA/DECLARAÇÃO 

 

  Declaramos para os devidos fins que concordamos com as condições 

estabelecidas no Edital de Concorrência 02/2016, e seus anexos, para firmar contrato de 

CONCESSÃO DE DIREITO DE EXLORAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO 28º FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE BALONISMO do Município de Torres/RS.  

  Para tanto ofertamos o seguinte valor como proposta: R$__________ 

(____________):  

  Declaramos por fim, que atendemos aos demais requisitos de avaliação e 

classificação, documentação que, juntamente com projeto estrutural encaminhamos anexo a este. 

 

 

 CARIMBO E ASSINATURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO III 

 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. ____/2.016 

 

  Pelo presente contrato administrativo para a CONCESSÃO DE DIREITO DE 
EXLORAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO 28º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO 

(montagem, gestão e comercialização da Feira Comercial e da Praça de Alimentação) , 
nesta e na melhor forma de direito, de um lado o Município de TORRES, Entidade de Direito 
Público Interno, devidamente inscrita no C.G.C/MF sob nº 87.876.801/0001-01, com sede à Rua 
Júlio de Castilhos, nº 707, Centro, Torres/RS, CEP 95.560-000, neste ato representada por sua 
Prefeita Municipal, Nilvia Pinto Pereira, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 489.033.530-72, 
daqui para frente chamada simplesmente de CONTRATANTE; e de outro lado a EMPRESA 
_________________, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob nº __________________, Inscrição 
Estadual nº ______________, com sede à ______________, nº _____, na Cidade e Comarca de 
________________, Estado de ________________, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) 
________________, brasileiro(a), __________, ____________, portador(a) do RG nº 
___________/_____/____ e do CPF nº ____________, residente à ________________, nº 
______, na Cidade e Comarca de ____________, Estado de ______________, de agora em 
diante designada de CONTRATADA, têm entre si, justo e contratado as condições estabelecidas 
nas Cláusulas que adiante seguem: 
 

  CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
  O presente Contrato Administrativo é regido pela Lei Orgânica do Município, Lei 
Federal Nº 8.666/93 (Licitações e Contratos); serão aplicáveis de forma subsidiária e nos casos 
omissos as demais legislações de Direito Administrativo, Civil e Penal Brasileira, inerentes a 
espécie; fazendo, ainda, parte integrante e inseparável deste Instrumento, como se nele tivesse 
seus termos transcritos, a Concorrência Pública nº 002/2016,e Processo Administrativo 
2782/2016. 
   

  CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: 
  O presente contrato tem por objeto a CONCESSÃO DE DIREITO DE EXLORAÇÃO 

NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO 28º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO (montagem, 
gestão e comercialização da Feira Comercial e da Praça de Alimentação),  mediante 
fornecimento de toda a estrutura (equipamentos, materiais, mão de obra).  
   

  CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
  São obrigações da empresa contratada, aquelas previstas no Edital, as quais 
passam a ser parte integrante da presente cláusula independentemente de transcrição, como 
também: 
  § 1º - A concessão de que trata o caput desta Cláusula, deverá ser realizada entre 
os dias 20 a 24 de abril de 2016, no imóvel denominado “Parque Odilo Webber Rodrigues”, no 
espaço reservado para a Feira Comercial e a Praça de Alimentação. 
  § 2º - A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por quaisquer danos 
ocorridos dentro do espaço reservado para a Feira Comercial e a Praça de Alimentação durante a 
realização do evento denominado “28º Festival Internacional de Balonismo/2.016.”  
  §3º – A contratada deverá manter-se, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, principalmente, no que diz respeito as condições 



 

 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
  CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

  São obrigações do MUNICÍPIO DE TORRES todas aquelas definidas no edital, 
além de: 
a) disponibilizar a área para realização da concessão: definir local e metragens dos locais 
necessários, conforme indicado pela Comissão Organizadora do Evento. 
b) A PREFEITURA, através do servidor XXX, procederá a fiscalização do cumprimento das 
obrigações prevista no presente instrumento, sendo que em caso de descumprimento a 
CONTRATADA será imediatamente Notificada para a necessária adequação, sem prejuízo da 
aplicação da multa contratual estabelecida na Cláusula Vigésima Quarta deste Instrumento, que 
será aplicada cumulativamente a cada infração.  
 

  CLÁUSULA QUINTA – DOS VALORES: 

  Este contrato será executado com custo único de R$ XXX à contratada, devendo a 
mesma executar os serviços por suas próprias expensas, o qual refere-se a execução total dos 
serviços objeto do presente Instrumento, durante o período de sua vigência.  
§1º A CONTRATADA não poderá reclamar à PREFEITURA, o pagamento, seja a que título for, de 
qualquer valor pela execução total dos serviços contratados. 
5.1. –  A contratada, deverá ofertar espaços para venda com valor que evite a cobrança abusiva, 
seguindo o teto máximo por stand o referenciado na tabela abaixo: 

LOCAL VALOR MÁXIMO 

Espaço 3X3m Feira Comercial R$ 3.000,00 

Espaço 5X5m Praça Alimentação R$ 4.500,00 

 

  CLÁUSULA SEXTA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 

  Para que seja realizada a contratação da empresa permissionária, a CONTRATADA 
deverá apresentar à PREFEITURA, todos os documentos exigidos no edital.  
Parágrafo único - A CONTRATADA fica responsável pelo recolhimento de todos os tributos que 
vierem a incidir sobre a execução da concessão.  
 

  CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
  O presente Contrato Administrativo entrará em vigência a partir de sua assinatura e 
vigorará por 45 dias; caso necessário poderá ser prorrogado, nos termos do artigo 57, §1º, da Lei 
8.666/93. 
  CLÁUSULA OITAVA – DA PRECARIEDADE DA PERMISSÃO 

  Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 
dos serviços objeto deste Contrato, o Município, através de sua Secretaria Municipal de Turismo, 
na pessoa de seu titular, reserva-se no direito de, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização do presente Instrumento de 
Contrato. Podendo extingui-lo a qualquer tempo, de forma motivada, justificado o interesse 
público.  
   CLÁUSULA NONA – A CONTRATADA, às suas expensas, responsabilizar-se-á 
pelo emprego de todo equipamento e medidas de proteção individual ao pessoal envolvido na 
realização dos serviços especificados neste Instrumento.  
 

  CLÁUSULA DÉCIMA - Será ainda de inteira responsabilidade e às expensas da 
CONTRATADA, o emprego dos materiais, equipamentos, mão de obra, enfim de todos os insumos 
necessários à execução dos serviços contratados, bem como das despesas decorrentes com a 



 

 

guarda, conservação e manutenção de toda a infraestrutura instalada no recinto onde será 
realizado o evento. 
 

  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA, será civil e criminalmente 
responsável por qualquer dano ou acidente que venha causar na execução deste Instrumento 
Contratual, responsabilizando-se pela segurança de todos os participantes do evento, inclusive do 
público, bem como pelo pagamento de indenizações eventualmente devidas.  
 
  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA será a única responsável pelo 
pagamento de todos os tributos, tarifas, emolumentos e demais encargos que incidirem sobre os 
serviços ora contratados, bem como pela obtenção de todas as licenças, alvarás, laudos, vistorias, 
atestados, e outros documentos exigidos pelos Órgãos Federais, Estaduais e Municipais, 
necessários à realização do serviço contratado.  
Parágrafo único – Não obstante as obrigações da CONTRATADA de que trata o caput desta 
Cláusula, será igualmente de sua inteira e exclusiva responsabilidade, atender a legislação 
brasileira vigente, que dispõe sobre o ingresso e a participação de crianças e adolescentes em 
eventos, bem como de venda de bebidas alcoólicas. 
 

   CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica expressamente estipulado que não se 
estabelece, por força deste Contrato, qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade por parte  
do MUNICÍPIO, com relação ao pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução do 
presente instrumento, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, única responsável como 
empregadora, todas as despesas com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da 
legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra, obrigando-se 
assim a CONTRATADA ao cumprimento das disposições legais, quer quanto à remuneração de 
seus empregados, como dos demais encargos de qualquer natureza, especialmente também o 
seguro contra acidentes de trabalho. 
  

   CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A CONTRATADA é a única e exclusiva 
responsável pela execução total dos serviços ora contratados.  
Parágrafo único – Fica permitido a CONTRATADA terceirizar os serviços que entender 
necessários objetos deste Instrumento, permanecendo no entanto como única e exclusiva 
responsável legal por todas as obrigações assumidas perante a CONTRATANTE.  
 

  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
  A rescisão antecipada deste Contrato far-se-á de comum acordo ou unilateralmente 
pelo Município, nos termos previstos no instrumento convocatório e artigos 79 e 80 da Lei de 
Licitações, sem prejuízo da aplicação das demais penas. 
 
  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PAGAMENTO: 
 
 Para o uso do espaço público deverá o CONCESSIONÁRIO, obrigatoriamente, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias após a emissão do Termo de Permissão de Uso, depositar o valor da 
Proposta, por ele apresentada, na conta bancária: Agência 0955, Conta 04.007715.0-6, 
Banco 041.   
16.1. - Em caso de inadimplemento, o CONCESSIONÁRIO estará sujeito a aplicação das 
seguintes penalidades: 
I - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 30 (trinta) dias, após o qual 
será considerado inexecução contratual; 
II - Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo" prazo 
de 01 (um) ano; 



 

 

III - Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de 02 (dois) anos; 
 
  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO: 

  Fica eleito o Foro da Comarca de Torres, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com a exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
   

  CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

E por estarem definidas as regras básicas da CONCESSÃO ora outorgada, às quais 
adere a CONCESSIONÁRIA, firmam o presente em 04 (cinco) vias de igual teor e forma, impresso 
em …... (….................) laudas de um só lado, que vai assinado por ambas as partes.  

 

Torres, ___ de ___________ de 2.016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

(NOME DA EMPRESA)..................................................................................................... 

CNPJ..................................... sediada (endereço 

completo),.............................................DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data, 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Data, assinatura, nome e n° da identidade do declarante. 

 

Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

  (NOME DA EMPRESA) ........................................................................inscrito no 

CNPJ n° ............................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a). 

........................................................portador(a) da carteira de  identidade  n°  

.................................e  do CPF n° ..................................DECLARA,  para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de 

outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito em trabalho noturno, perigoso, ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 

  Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

 

 

 

Data, assinatura, nome e n° da identidade do declarante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VI 

 

                          DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

 

Declaramos, para fins de participação no certame licitatório abaixo 

referenciado, que efetuamos a vistoria nos locais onde serão prestados os serviços, objeto da 

Concorrência 02/2016.  Nesta oportunidade, fomos acompanhados pelo servidor da Prefeitura 

Municipal de Torres, abaixo identificado, que nos forneceu todos os esclarecimentos e 

informações necessários, dirimindo todas as dúvidas. Estamos, portanto, cientes de todas as 

medidas necessárias à perfeita e completa execução dos serviços. 

 

Torres, ...........de..................................de 2016. 

 

 

 

(assinatura autorizada, devidamente identificada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VII 

 

                        DECLARAÇÃO DE DISPENSA DA VISTORIA 

 

 

Declaramos, para fins de participação no certame licitatório abaixo 

referenciado, que DISPENSAMOS A VISTORIA a nos locais onde serão prestados os 

serviços, objeto da Concorrência 02/2016, mas que possuímos  os esclarecimentos e 

informações necessários, dirimindo, desta forma, todas as dúvidas; estamos, portanto, 

cientes de todas as medidas necessárias à perfeita e completo cumprimento do objeto. 

 

Torres, ...........de..................................de 2016. 

 

 

 

(assinatura autorizada, devidamente identificada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VIII 

AREA DA CONCESSÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


